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O jovem brasileiro consome mais celular do que há dois anos, assim como internet e TV. Esses 
são alguns dos dados divulgados no Dossiê Universo Jovem MTV - Screen Generation, estudo 
coordenado pela Aartedamarca. 
 
A pesquisa foi realizada nas capitais de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, 
Salvador, Recife, Porto Alegre e interior de São Paulo, onde foram entrevistados 154 jovens na 
fase qualitativa e 2 mil na quantitativa. Os entrevistados tinham idade entre 12 e 30 anos de 
idade e pertenciam às classes A, B e C. Formadores de opinião, pais, professores, psicólogos e 
profissionais de mídia das principais agências de publicidade e anunciantes também foram 
ouvidos. 
 
O estudo mostra que, em comparação ao Dossiê realizado em 2008, o jovem aumentou seu 
consumo de TV (de 98% para 100%), internet (de 86% para 89%), celular (de 74% para 
88%) e cinema (de 80% para 83%). Rádio (98%) e games (60%) permaneceram estáveis. 
 
Porém, jornal, revista e livros diminuíram em até 10%. O jornal, que antes era lido por 85% 
dos jovens, hoje tem apenas 75% deles que mantêm o hábito. Já o costume de ler revistas 
caiu de 85% para 74% e o de livros saiu dos 79% para 72%. 
 
Outro aspecto pesquisado foi a opinião dos jovens sobre a publicidade nas diferentes mídias. A 
TV é o único veículo cuja maioria (41%) "gosta muito" de consumir publicidade. Já as mídias 
mais pessoais, como celular, games e redes sociais, grande parte dos jovens (29%, 41% e 
25%, respectivamente) disse "desgostar muito" quando há publicidade nos meios. "O desafio é 
sermos verdadeiramente transmídias", argumentou Helena Bagnoli, diretora geral da MTV. 
 
Sobre a publicidade nas mídias out of home (29%), jornal (30%), revista (30%) e rádio 
(31%), os jovens disseram "gostar um pouco". Já o cinema (29%), sites de busca e de acesso 
frequente dos jovens (25%), os entrevistados disseram "não gostar, nem desgostar", quando 
há publicidade nesses meios. 
 
O Dossiê também estudou qual o conteúdo que os jovens consomem nas mídias e quais 
atividades fazem nesses veículos. 
 
A TV é a mídia mais consumida pelos entrevistados. Assistem, além da programação normal, a 
filmes, shows, seriados e documentários gravados em DVD; lançamentos de filmes e 
transmissões esportivas via pay-per-view; programas gravados pelos próprios jovens para 
assistir depois; e qualquer tipo de vídeo com mais de 30 minutos de duração. 
 
Assistir TV pela internet também já é um comportamento crescente entre os jovens. Em 
comparação com o dossiê de 2008, hoje os jovens fazem mais download de filmes e seriados 
(42% contra 29%), assistem mais a programas de TV na rede (42% contra 13%) e veem 
programas de emissoras de TV online (36% contra 16%). 
 
Outra atividade que também cresceu bastante na internet foi o acesso a sites de 
relacionamento. Em 2008, 41% dessas pessoas navegavam por sites. Hoje, volume subiu para 
89%. Isso reforça o quanto os jovens da "screen generation" (geração da tela) são conectados 
à rede. 
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